No a la
Guerra!!
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Tornem!!
Tornem amb la il·lusió d'encetar un
nou curs, tornem amb les ganes de
veure les amigues i els amics. Tornem
amb l'expectació que genera canviar de
professorat, nivell, etapa, classe i de fer
nostres els nous espais. Tornem amb
els nervis d'iniciar una etapa en la vida,
l'escolarització.
Tornem a l'Escola en el curs en el qual
s'implanta una nova llei educativa, la
LOMLOE, la vuitena llei del sistema
educatiu espanyol, en democràcia.
Tornem amb els nous reptes que açò
suposa.
Tornem deixant enrere el període estiuenc, i adaptant-nos de nou a la rutina
del curs. Tornem amb la mirada posada
en els nous projectes, activitats, accions,
creacions, experiències que es convertisquen en bons records.
Tornem amb el desig que aquest siga
un bon curs, en el que es generen
noves amistats i es refermen les que ja
tenim. Amb l'afany de què el dia a dia
siga bonic, amable, respectuós, enriquidor,
alegre i profitós. Que en siguen molts els
aprenentatges i que ens nodrisquen
la ment i l'ànima.
Tornem en un nou curs sense restriccions per la pandèmia, donant pas a
antics costums que tant ens agraden en
Les Carolines.
I tornem celebrant, perquè estem
d'aniversari. Iniciem el que ja és el curs
número 50 de la història d'aquest projecte educatiu. És per això que hem
ideat tot un seguit d'esdeveniments dels
que anirem informant-vos puntualment,
perquè ho celebrem totes i tots plegats.
Tornem ballant a l’Escola amenitzant
el dia la xaranga “Quatre gats”. Quina
millor manera d’estrenar el curs del 50
Aniversari.
Tornem i us saludem, des d'una nova
redacció del Correu del Dijous que us
acompanyarà al llarg dels 34 Correus
del Dijous d'aquest curs, i la qual us demana humilment el beneplàcit, puix
tractarem de fer-ho el millor possible.
A tota la comunitat educativa: alumnat, famílies, personal del menjador, de
la cuina, de les rutes d'autobús, de
manteniment, d'administració, dels conductors i conductores, del professorat i
de les entitats amb les quals col·laborem i amb les que col·laborarem us
desitgem un bon curs.
Ja hi som ací, hem tornat!

Imatges del primer Claustre de Professorat i
reunions realitzades l’1 de setembre a Pinado.
Foto de part del personal de Les Carolines
per iniciar el l’any del 50 Aniversari de l’Escola
amb un dinar a la platja.

Cartell que
l’alumnat va
trobar, el
primer dia del
curs escolar,
el 12 de
setembre, a la
porta de
l’Escola.
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Dalt deu fotografies del
primer dia del curs escolar
2022-2023 a les aules
d’Educació Infantil 1, 2 i 3
Anys, el qual s’ha incorporat, de forma progressiva,
seguint el programa del
Procés d’Adaptació.

Primer dia del
curs al
Menjador Escolar.
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Moltes felicitats i un naixement
Entre l’1 I el 21 de setembre fan anys:
2 ANYS: Ona Torner Polit.
3 ANYS: Clemente Navarro Aamoum.
6 ANYS: Valeria Bosch García, Adrià Grau Company, Mireia
Ibáñez Gasent, Carmen Vives López i Aitana Gastaldo García.
7 ANYS: Jorge Argandoña Navarro, Lara Gallango Boira,
Irene Haro Pertusa, Leo Hortelano Aguilar, Lluna Porto Andreu
i Mateo Pardo Peris.
8 ANYS: Bruno Martínez Bataller, Naia Costumero Martínez
i Ares Agudo Almazán.
9 ANYS: Mark Wandschneider Robles i Pau Giménez
Mañes i Bruno García Torrijos.
10 ANYS: Jordi Zaragozá Guzmán, Iker Castelló Soler,
Gal·la Martínez Reynal, Óscar Corchero Garrido i Héctor
Gavino Huertas.
11 ANYS: Lucas López Litchfield, Clàudia Sánchez i Oltra,
Andreu Murria Serna, Martina Fernández Prieto, Joan
Costumero Martínez i Noa González Asensi.
12 ANYS: Berta Bernardo Ballester i Estela Contreras
Schweich.
13 ANYS: Hugo Garrigós Hernández, Vega Ripoll Villena i
Miquel Esteve Forner.

14 ANYS: Sergio Prades Gradolí i Joan Montserrat Barella.
15 ANYS: Lucas Mora Gil, Carla Escudero Villanueva, Anna
Pérez Arroyo i Raúl Semper Porcar.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!
Volem felicitar la família de Borja Kassar Pinto, de 3rA de
Primària, doncs ha tingut un germanet. Va néixer el 7
d'agost i li diuen Adrián. Borja va ser la persona que va
triar el seu nom.

Borja Kassar Pinto amb el seu germanet, Adrián.

Fem 50! (nova secció
Aquesta nova secció té la finalitat de transmetre tota
la informació important al voltant de les celebracions
i esdeveniments del 50 Aniversari de Les Carolines,
així com contingut interessant sobre la història de
l’Escola.
Pretenem que siga una secció amb molta representativitat de la comunitat educativa al llarg del temps,
i també seria genial que poguera ser participativa.
Per tant, si teniu anècdotes, records, històries carolineres que us abellisca compartir, les rebrem amb
molt de gust.

Logo del 50 Aniversari de l’Escola dissenyat per ONIRIA.

Aquesta setmana compartim amb vosaltre dues iniciatives:
La primera, la publicació del logo que l’agència
Oniria ha dissenyat amb motiu del 50 aniversari. La
veureu a partir d’ara en els canals de comunicació
oficial de l’Escola, així com en la documentació.
Esperem que us agrade tant com a nosaltres.
La segona és l’anunci i recordatori de la Trobada
Virtual d’Exalumnat organitzada per al proper 24 de
setembre, així com les instruccions per inscriure’s.

Cartell de la Trobada Virtual d’Exalumnat.

Condol
Fa uns dies va morir Rafa Llorens, pare de Patricia
Llorens, antiga alumna de la IX Promoció i iaio de

Mariola (1r A ESO) i Pere Roca (4t A Primària).
Una abraçada molt forta a tota la família.
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La xaranga «Quatre gats» amenitzà el primer dia del curs escolar a
Primària en commemoració del 50 Aniversari de l’Escola.

Quatre fotos del primer dia del curs a Primària.

Quatre fotos del
primer dia del curs a
Secundària.
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